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নাফপরয আরভয ভয় ফড় আররভরদয য ফি 
ফিাদ পযরি আইন য়? 

প্রশ্ন:   
নাফপরয আরভয ভয় ফিাদ মখন পযরি আইন রয় মায়, তখন 
আররভরদয য ফি ফিারদ বফয য়া পযি রয় মায়? এিিন 
আররভ বথরি শুনরাভ, ‘ফড় আররভরদয িনয ফিারদ বফয য়া 

পযি নয় এফং এিথা নাফি ‘আদু্দযরুর ভুখতায’ ফিতারফ আরে’।     
এখন িানায ফফলয় র, তাাঁয এ ফক্তফয ফি ফিি? আররই ফি 
বখারন এভন িথা আরে? 

ফনরফদি 
াফফফ আান 

চট্টগ্রাভ 
  
উত্তয: 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
নফপরয আভ তথা ত্রুয আক্রভণ ফা অনয বিারনা িাযরণ ফযািবারফ 
মখন িররয য ফিাদ পযরি আইন রয় মায়, তখন ফড় 
আরররভয য ফিাদ পযরি আইন য় না, এভন বিারনা িথা 

‘আদু্দযরুর ভুখতারয’ বনই। ফযং ‘আদু্দযরুর ভুখতারয’ আরে, 
িররয যই পযরি আইন রয় মায়। আভযা ‘আদদুযরুর ভুখতারয

’য ফক্তফযফি ফযাখযা আররাচনা িযফ ইনাআল্লা। তায আরে 

‘তানফফরুর আফারয’য ফক্তফযফি বদখা িরুফয। িাযণ, ‘আদদরুুর 

ভুখতায’ রে ‘তানফফরুর আফারয’য ফযাখযাগ্রন্থ। ‘তানফফরুর 

ফাতওয়্া নাম্বার: 1৬6                             প্রকাশকালঃ10-০4-২০২১ ইং 
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আফারয’য ূণণ নাভ ‘তানফফরুর আফায  িাফভউর ফফায’। 
এফি ফপির ানাফপয এিফি বভৌফরি ফিতাফ, মায যচফয়তা ভুাম্মাদ 
ইফরন আব্দুল্লা আরখতীফ তুভুযতাফ য. (ভৃতুয ১০০৪ ফ.)। 

‘তানফফরুর আফারয’য ফযাখযাগ্রন্থ রে ‘আদু্দযরুর ভুখতায’ 

(মায উদ্ধৃফত ফতফন আনারি ফদরয়রেন)। ‘আদু্দযরুর ভুখতারয’য 
যচফয়তা আরাউদ্দীন ািাফপ য. (ভৃতুয ১০৮৮ ফ.)। ‘আদু্দযরুর 

ভুখতারয’য ফযাখযাগ্রন্থ র, ‘যদু্দর ভুতায’। এয যচফয়তা ভুাম্মাদ 
আফভন ইফরন উভয ইফরন আব্দুর আফমম আাভী য. (ভৃতুয ১২৫২ 
ফ.)। ফমফন আল্লাভা াভী  ইফরন আফফদীন ফররফ প্রফদ্ধ এফং তাাঁয 

এই ফিতাফফিই আভারদয ভারে ‘পরতায়া াভী’ নারভ প্রফদ্ধ।    

এফায আভযা প্রথরভ ‘তানফফরুর আফারয’য ফক্তফযফি রক্ষ িফয। 
গ্রন্থিায ফিারদয আফবধাফনি  াফযবাফলি ফযাখযা প্রদারনয য 
ফররন, 

أمثوا برتكو ال ىو فرض كفاية ابتداء إن قام بو البعض سقط عن الكل وإال 
على صيب وعبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع ومديون بغري إذن غرميو وعامل 
ليس يف البلدة أفقو منو وفرض عني إن ىجم العدو فيخرج الكل ولو بال إذن. 

 216-211، ص: 4تنوير األبصار مع الدر، ج: 
“(িারপযরদয রে) আক্রভণাত্মি ফিাদ পযরি বিপায়া। ফিেু 
বরাি আদায় িযরর িররয দাফয়ত্ব আদায় রয় মারফ। অনযথায় ফাই 
বোনাোয রফ। তরফ ফশু, বোরাভ, নাযী, অন্ধ, প্রফতফন্ধী  
অেীরনয য উক্ত দায় ফতণারফ না। এিইবারফ বম ঋণগ্রস্ত ফযফক্তরি 
তায ানাদায ফিারদ মায়ায অনুভফত ফদরফ না এফং এভন আররভ, 
মায বচরয় ফড় আররভ রয আরযিিন বনই। আয মফদ দুভন আক্রভণ 
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িরয, তারর ফিাদ পযরি আইন। ুতযাং তখন ফাইরি বফয রত 

রফ, মফদ অনুভফত না ায়া মায়।” 
এখারন ফতফন ফযষ্কায ফরররেন, ফড় আরররভয এই ফফধানফি পযরি 
বিপায়ায বক্ষরে। ক্ষান্তরয দুভরনয আক্রভরণয িাযরণ মখন ফিাদ 
পযরি আইন রয় মায়, তখন ফাইরি বফয রত রফ। এভনফি ন্তান 
ফতা ভাতায অনুভফত োড়া, বদনাদায ানাদারযয অনভুফত োড়া এফং 
বোরাভ তায ভফনরফয অনভুফত োড়াই বফয রয় মারফ। 

‘তানফফরুর আফারয’য উক্ত ফক্তরফযয ফযাখযায় ‘আদু্দযরুর 

ভুখতারয’য ফক্তফয বদখনু, 

ىو فرض كفاية( كل ما فرض لغريه فهو فرض كفاية إذا حصل ادلقصود (
ابلبعض، وإال ففرض عني ولعلو قدم الكفاية لكثرتو )ابتداء( وإن مل يبدءوان 

[ وحترميو يف 292}فإن قاتلوكم فاقتلوىم{ ]البقرة:  -وأما قولو تعاىل: 
وىم{ األشهر احلرم فمنسوخ ابلعمومات ك }فاقتلوا ادلشركني حيث وجدمت

[ )إن قام بو البعض( ولو عبيدا أو نساء )سقط عن الكل وإال( 5]التوبة: 
يقم بو أحد يف زمن ما )أمثوا برتكو( أي أمث الكل من ادلكلفني، وإايك أن تتوىم 
أن فرضيتو تسقط عن أىل اذلند بقيام أىل الروم مثال بل يفرض على األقرب 

مل تقع إال بكل الناس فرض عينا  فلو الكفاية فاألقرب من العدو إىل أن تقع 
ومتامو يف الدرر )وعامل ليس يف البلدة  كصالة وصوم ومثلو اجلنازة والتجهيز

أفقو منو( فليس لو الغزو خوف ضياعهم سراجية، وعمم يف البزازية السفر، وال 
 خيفى أن ادلقيد يفيد غريه ابألوىل

عني إن ىجم العدو فيخرج الكل ولو بال إذن( وأيمث الزوج وحنوه  وفرض(
 ابدلنع ذخرية
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উরযাক্ত ফক্তরফযয বযখামুক্ত অংফি রক্ষ িরুন। ফিাদ মখন পযরি 
বিপায়া, তখনিায ম্পরিণ ফরা রয়রে, 

“পযরি বিপায়া ফিাদ মফদ িররয অংগ্রণ ফযতীত আদায় না 
য়, তারর তা িররয য পযরি আইন রয় মায়। বমভন পযরি 
আইন নাভাম, বযামা পযরি আইন। ভৃরতয িানামা  িাপন দাপন 
অনুরূ। এভফনবারফ (পযরি বিপায়া ফিারদ) এভন পফি আররভ 
বফয রফন না, মায ভমণারয়য আররভ রয আয বনই। ফযাফিয়যা 
ফিতারফ ফরা রয়রে, তারত (ফফজ্ঞ আররভ না থািরর) তারদয 
(ভারিয ভানুরলয) ধ্বং য়ায আঙ্কা আরে। ফামমাফময়া ফিতারফ 
আরযা ফযাি িরয ফরা রয়রে, এভন আররভ পরয বফয রফন না। 
ফফলয়ফি ইফরন আরফদীন াফভ য. ফযষ্কায িরয ফদরয়রেন। 

‘তানফফরুর আফায’  ‘দুযরয ভুখতারয’য উরযাক্ত ফক্তরফযয 
ফযাখযায় ফতফন ফররন, 

الفرض أو الغزو إذا ىجم العدو، فهو غري مراد قطعا. اىـوأما السفر حلج   
“অফয পযি রেয পয ফা ত্রু আক্রভণ িযরর মুরদ্ধয পরয 

বফয য়ায ফফলয়ফি ফিেুরতই উক্ত ফনরলধাজ্ঞায অন্তবুণক্ত নয়।” –
যদু্দর ভুতায; খণ্ড ৪, ৃষ্ঠা ১২৬ 
ফতফন আয ফররন, 

 خروجو لو كان يف البلدة من يساويو. اىـوظاىر التعليل خبوف ضياعهم جواز 
“বফয রত ফনরলধাজ্ঞায িাযণ ফরা রয়রে বম, এরত িনাধাযণ 
ধ্বংর ফনফতত য়ায আঙ্কা আরে। এ বথরি ফুো মায়, রয মফদ 
তায ভ মণারয়য অনয বিউ থারি, তারর ফতফন বফয রত াযরফন।

” –যদু্দর ভুতায; খণ্ড ৪, ৃষ্ঠা ১২৬ 
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‘তানফফরুর আফারয’য গ্রন্থিায ‘ফিতাফুর খনুো’য় প্রায় এিই 
ইফাযরত ভাআরাফি ুনফণায উরল্লখ িরযরেন। ফতফন ফররন, 

 فقيو يف بلدة ليس فيها غريه أفقو منو يريد أن يغزو؛ ليس لو ذلك. اىـ
“এভন পিী, মায বচরয় ফড় পিী রয ফিতীয় আরযিিন বনই, 

ফতফন মুরদ্ধ বমরত চাইরর তায িনয এয অনুভফত বনই।” 

–তানফফরুর আফায (আদদুযরুর ভুখতায  যদু্দর ভুতারযয রে 
ভুফিত); খণ্ড ৬, ৃষ্ঠা ৭৫৭ 
উক্ত ফক্তরফযয ফযাখযায় ইফরন আফফদীন াভী য. ফররন, 

ـىذا يف غري اجلهاد ادلتعني. اه  

“এ ফফধান র, মখন ফিাদ পযরম আইন নয় তখন।” -যদু্দর 
ভুতায; খণ্ড ৬, ৃষ্ঠা ৭৫৭ 
রযয আররাচনা বথরি আা িফয ফফলয়ফি ফযষ্কায রয়রে বম, 

‘দুযরয ভুখতারয’ বম ফরা রয়রে, ফড় আররভ ফিারদ বফয রফ না, 
বফি র মখন ফিাদ পযরি বিপায়া তখন।   
তা ির আরররভয িনয নয়; ফযং এভন আরররভয িনয, মায ফফিল্প 
বনই এফং ফমফন ফিারদ চরর বেরর এভন বিারনা আররভ ায়া মারফ 
না, ফমফন ভুরভানরদয িীফন প্ররয়ািন ূযরণ ক্ষভ। ুতযাং বম 
আররভরদয অফস্থান এই মণারয়য নয়, তাযা ফভয়ই ফিাারদ বফয 
রত াযরফ। আয মফদ পযরি আইন রয় মায়, তখন বোি ফড় ির 
আররভরিই বফয রত রফ এফং ফিারদ বফয য়া তখন তারদয য 
নাভাম বযামায ভরতাই পযি রয় মায়। নাভাম বযামা তযাে িযায ুরমাে 
বমভন ফড় বথরি ফড় আররভরদয িনয বনই, বতভফন প্রফতযক্ষাভূরি 
ফিাদ তযাে িযায ুরমাে তারদয বনই। 
তাোড়া নাফপরয আরভয বক্ষরে মখন ফিাদ পযরম আইন রয় মায়, 
তখন বম আররভ-াধাযণ িররিই ফিারদ বফয রত য়, এফি এিফি 
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‘ভুিভা আরাইফ’ তথা ঐিভতযূণণ ভাআরা। এরত িারযা ফিভত 
বনই। এিাযরণ ফফলয়ফি প্রায় ফপিরয ফ ফিতারফই আরে। নাফপরয 
আরভয বফরায় তাযা ফনিঃতণবারফ ফরররেন বম, ির ক্ষভ 
ভুরভানরি ফিারদ বফয রত রফ। আররভ-াধাযরণয ভারে বিান 
াথণিয িরযনফন। উদাযণ ফররফ আভযা ফনরে িরয়িফি ফক্তফয তুরর 
ধযফে, 
এি. আরাউদ্দীন িাানী য: (৫৮৭ ফ.) 

فأما إذا عم النفري أبن ىجم العدو على بلد، فهو فرض عني يفرتض على كل 
واحد من آحاد ادلسلمني ممن ىو قادر عليو؛ لقولو سبحانو وتعاىل }انفروا 

  خفافا وثقاال{ قيل: نزلت يف النفري. اىـ
“মফদ নাফপরয আভ রয় মায়; অথণাৎ বিারনা এরািায় ত্রুযা আক্রভন 
চারায়, তখন ফিাদ পযরি আইন রয় মায়। এই পযি প্ররতযি ক্ষভ 
ভুরভারনয য ফতণায়। এয প্রভাণ আল্লা তায়ারায ফাণী, ‘বতাভযা 

ারিা-বাযী উবয় অফস্থায় ফিারদ বফয ।’ বিউ বিউ ফরররেন, 

আয়াতফি নাফপরয আভ ম্পরিণ অফতীণণ রয়রে।” -ফাদাফয়উ ানাফয়

’: ৭/৯৮ 
দুই. ইভাভ িুযতুফী য. (৬৭১ফ.),  

وذلك إذا تعني اجلهاد  -وقد تكون حالة جيب فيها نفري الكل، وىي: الرابعة
بغلبة العدو على قطر من األقطار، أو حبلولو ابلعقر، فإذا كان ذلك وجب 
على مجيع أىل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليو خفافا وثقاال، شبااب وشيوخا،  

 أب لو، وال يتخل  كل على قدر طاقتو، من كان لو أب بغري إذنو ومن ال
أحد يقدر على اخلروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أىل تلك البلدة عن 
القيام بعدو ىم كان على من قارهبم وجاور ىم أن خيرجوا على حسب ما لزم 
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أىل تلك البلدة، حىت يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم ومدافعتهم. 
نو يدركهم وميكنو غياثهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو ىم وعلم أ
 لزمو أيضا اخلروج إليهم ... وال خالف يف ىذا. اىـ

“বিারনা বিারনা অফস্থায় িররয যই ফিারদ বফয য়া পযি 
রয় মায়। চতুথণ ভাআরায় এিাই ফণণনা িযা উরদ্দয। উক্ত অফস্থা র, 
মখন বিারনা (ভুফরভ) বূখরণ্ড ত্রু দখরদাফযত্ব িারয়ভ িরয বপরায 
িাযরণ ফা বিারনা বূখরণ্ড ত্রু ঢুরি ড়ায িাযরণ ফিাদ পযরি আইন 
রয় মায়, তখন উক্ত বূখরণ্ডয ারিা-বাযী, মুফি-ফৃদ্ধ ির 
অফধফাীয য ত্রুয বভািরফরায় ফিারদ বফফযরয় ড়া পযি। 
প্ররতযরি ফনি াভথণয অনমুায়ী ত্রু প্রফতত িযরফ। মায ফতা বনই ব 
বতা মারফই, মায ফতা আরে ব ফতায অনুভফত োড়াই বফফযরয় 
ড়রফ। মুদ্ধ িযরত ক্ষভ ফিংফা (অন্তত ভুিাফদরদয) ংখযা ফৃফদ্ধ 
িযরত ক্ষভ, এভন বিউ ফর থািরফ না। ই অঞ্চররয অফধফাীযা 
মফদ ত্রু প্রফতত িযরত অক্ষভ য়, তারর উক্ত বূখরণ্ডয 
অফধফাীরদয ভরতা তারদয ফনিিফতণী প্রফতরফীরদয য আফযি- 
ফিারদ বফয রয় ড়া; মতক্ষণ না তাযা ফুেরত াযরফ বম, এখন 
তারদয ত্রু প্রফতত িযায এফং তারদযরি ফফতাফড়ত িযায াভথণয 
অফিণত রয়রে। বতভফনবারফ বম-ই িানরত াযরফ বম, তাযা ত্রু 
প্রফতত িযরত অক্ষভ এফং ব ফুেরত াযরফ- আফভ তারদয িারে 
বৌাঁেরত এফং তারদযরি াাময িযরত ক্ষভ; তায যই আফযি 
াারমযয উরদ্দরয বফফযরয় ড়া। ... এ ফফলরয় িারযা বিারনা ফিভত 

বনই।” -তাপীরয িুযতুফী: ৮/১৫১-১৫২ 
ফতন. ইভাভ নফফী য. (৬৭৬ ফ.) 
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واجلهاد فرض عني على كل مسلم إذا انتهكت حرمة ادلسلمني يف أي بلد فيو 
 دمحم رسول هللا... لقول هللا تعاىل )انفروا خفافا وثقاال(. اىـال إلو إال هللا 

“বম অঞ্চরর ‘রা-ইরাা ইল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা’ ফফদযভান, 
তারত মফদ ভুরভানরদয ম্মানানী িযা য়, তারর প্ররতযি 
ভুরভারনয য ফিাদ পযরম আইন রয় মায়। … বিননা আল্লা 
তাআরা ইযাদ িরযন, ‘বতাভযা ারিা-বাযী উবয় অফস্থায় মুরদ্ধ বফয 

’।” –আরভািভ;ু খণ্ড ১৯, ৃষ্ঠা ২৬৯   
অফয িররয য ফিাদ পযি য়ায অথণ এ নয় বম, িররিই 
অস্ত্র ধাযণ িরয ফিারদ অং গ্রণ িযরত রফ। ফযং উরদ্দয র, 
ফিাদ বমরতু ফম্মফরত িাি, এিনয িররিই ফিারদয িনয 
ফনরিরি ফিারদয বনতৃফরৃেয ারত বাদণ িরয ফদরত রফ। বনতফৃৃে 
ফিাদরি পরতায় বৌাঁোরনায িনয মারি বম িাি বদরফ, তারি বই 
িািই িযরত রফ। এখন তাযা মফদ বিারনা আরররভয ফযাারয ভরন 
িরযন, তাাঁরি ফিারদয ইরফভ ফদিফনরদণনায িনয যাখা িরুফয, 
ভয়দারন বনয়া েত নয়, তারর তা-ই রফ তায দাফয়ত্ব এফং এফিই 
রফ তায িনয ফিাদ। ফিি বমভন বিারনা অস্ত্র ফফরলজ্ঞ ম্পরিণ মফদ 
বনতৃফৃে ভরন িরযন, তাাঁরি ভয়দারন না ফনরয় অস্ত্র ততফযয িারি 
রাফেরয় যাখা ভুরভানরদয িনয রাবিনি, তারর বমভন বই িারি 
থািাই তায িতণফয এফং বিাই তায িনয ফিাদ, আরররভয ফযাাযফি 
এভনই।  

 فقط، وهللا أعلم ابلصواب
আফু ভুাম্মাদ আব্দলু্লা আরভাফদ (উফপয়া আনহু) 

২৪-০৮-১৪৪২ ফ. 
০৭-০৪-২০২১ ইং 


